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by nebylo možné udržet si tak vysokou úroveň 
kvality poskytovaných služeb.
Mé srdečné poděkování patří také dobrovol-
níkům, kteří různými způsoby podporovali 
chod charitních zařízení. Přestože situace 
neumožňovala například návštěvy našich 
klientů v domově seniorů, procházky v par-
ku či předčítání, našla se řada lidí, jež 
hodlali pomoci jiným způsobem.
Samozřejmě děkuji také všem přátelům, 
sponzorům a dárcům, kteří Oblastní chari-
tu Liberec podpořili finančně či materiálně, 
mohu Vás ujistit, že Vaše dary byly využity 
na pomoc těm nejpotřebnějším. „Caritas“ 
znamená akt milosrdné lásky. Děkuji Vám 
všem, kteří jste s Oblastní charitou Liberec 
pomáhali šířit „Caritas“ v roce 2020.

Vážený čtenáři,

výroční zpráva, kterou právě otevíráte, 
Vám přináší stručný přehled činností a ak-
tivit Oblastní charity Liberec, jimž se během 
roku 2020 věnovala.
Na svých několika stranách popisuje nejen 
těžké životní příběhy a mnohdy pohnuté 
osudy, ale také příklady návratu do společ-
nosti či znovuobjevené naděje.
Stejně jako v letech předchozích byl i rok 
2020 naplněn aktivní pomocí potřebným a těm 
našim bližním, jež se potýkají s životními kom-
plikacemi, krizemi a často nevědí, na koho se 
mohou obrátit s prosbou o pomoc.
Stejně jako pro celou naši společnost a bez-
mála celý svět, i pro Oblastní charitu Liberec 
byl loňský rok především ve znamení odolává-
ní problémům spojených s epidemií Covid–19. 
V našich zařízeních byly dodržovány přísné hy-
gienické podmínky, docházelo k zákazům ná-
vštěv v Domově sv. Vavřince a mnoho kulturně 
vzdělávacích akcí se muselo bohužel rušit. 
S ulehčením ovšem mohu v tuto chvíli kon-
statovat, že se v žádném z charitních zařízení 
nákaza nerozšířila. Je jasné, že jsme se nekon-
trolovaného rozšíření nákazy po celý rok velmi 
obávali, a to především v domově seniorů.
Zvýšené požadavky na hygienické podmín-
ky, úzkostné dodržování všech oficiálních 
opatření i neustálý tlak na psychiku byl pro 
všechny pracovníky značnou přítěží. A přesto 
se pracovní nasazení v charitních kolektivech 
nezmenšilo. Všem pracovníkům Oblastní 
charity Liberec patří mé upřímné poděko-
vání. Jsou to právě charitní pracovníci, díky 
nimž jsou sociální služby Oblastní charity 
Liberec vyhledávané a žádané. Bez lidského 
přístupu, ochoty a úcty ke každému člověku 

ÚVODNÍ SLOVO

Mgr. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec
Mgr. František Sehoř
ředitel Oblastní charity Liberec
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ADRESA: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
TELEFON: 485 172 564, 732 729 106 
Email: charitaliberec@volny.cz
Web: www.charitaliberec.cz
IČ: 26520699

Právní forma: 
Evidovaná právnická osoba
Evidence a registrace: 
Ministerstvo kultury ČR
Statutární zástupce: 
Mgr. František Sehoř – ředitel

Charita pomáhá všem potřebným bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, pohlaví, 
náboženské vyznání či politickou příslušnost. Pomáhá zachovat lidskou důstojnost, základní 
lidská práva a vědomí rovnosti všech lidí a hodnoty každého jednotlivce.

Rada oblastní charity Liberec:
Mgr. František Sehoř, ředitel OCHL
R.D. Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan
R.D. ICLic. Mgr. Radek Vašinek,
administrátor farnosti
Ing. Jakub Novák, laserový fyzik
MUDr. Vojtěch Novák, lékař

OCHL:
•   je součástí Římskokatolické církve
•   nadřízeným orgánem je Diecézní
     charita Litoměřice
•   nejvyšší instancí je sídelní biskup
     litoměřický

OCHL a členství:
•   Charita Česká republika (www.charita.cz)
•   Asociace poskytovatelů sociálních 

   služeb ČR

Spolupracující organizace:
•   Oddělení sociálně právní ochrany dětí
•   Úřad práce ČR
•   Střední, vyšší odborné a vysoké školy
•   Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
•   DIMATEX CS spol. s r.o.
•   NADĚJE

Právní postavení OCHL:
•   vlastní právní subjektivita
•   člen celostátní Charity Česká republika,  

   která je členem Humanitarian Aid
    Office European Commission

OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC
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Domov sv. Vavřince
Adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
Telefon: 485 143 968, 731 402 508
Email: domovvavrinec@volny.cz
Vrchní sestra: Helena Hlavatá

Posláním Domova pokojného stáří – Domova sv. Vavřince 
je poskytnout seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými 
a pečovatelskými službami v prostředí podobnému jejich původním domovům, kde je 
seniorům umožněno prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti 
a pohody.

Základní poskytované služby:
•   poskytnutí ubytování
•   poskytnutí stravy
•   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•   aktivizační činnosti
•   sociálně terapeutické činnosti
•   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina
Podle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
se v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince poskytují pobytové služby zejména 
osobám nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov sv. Vavřince nabízí seniorům kvalitní ošetřovatelskou péči v zařízení rodinného 
typu. Poskytovaná péče vychází z přání a aktuálních potřeb klienta, snažíme se o vytvo-
ření klidného, bezpečného prostředí, které má blízko domácí atmosféře. 
Domov sv. Vavřince se nachází v barokní budově katolické fary, kde do roku 1993 žily 
řádové sestry Kongregace Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Po jejich od-
chodu byla budova fary adaptována na domov seniorů a bylo zde vytvořeno 20 míst pro 
klienty s potřebou celodenní péče. Klienti mají k dispozici 2 třílůžkové pokoje, 5 dvou-
lůžkových pokojů a 4 jednolůžkové pokoje. Součástí hlavní budovy je výtah vybudovaný 
v roce 2000. Vedlejší budova fary má bezbariérový přístup. Areál Domova sv. Vavřince 
obklopuje rozlehlý park, kde v letních měsících chováme ovce.

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
V DOMOVĚ SV. VAVŘINCE 

Tento rok zřejmě pro nikoho z nás nebyl takovým, jak jsme si ho při novoročním přípitku 
představovali. Pandemie koronaviru nejen že mnohým zmařila plány, ale zásadně ovliv-
nila náš každodenní život. Ze dne na den jsme se museli a stále musíme podřídit nepří-
jemným opatřením, zákazům a nařízením. Život se změnil i v našem domově. Vzniklou 
situaci zvlášť těžce prožívali a prožívají také obyvatelé Domova sv. Vavřince.

Začátek roku ještě žádné dramatické události, které by se přímo dotkly fungování Domova 
sv. Vavřince, nevěstil.  Měli jsme zavedené pravidelní aktivity pro naše klienty, v pondělí 
probíhala muzikoterapie, v úterý kompenzační cvičení, ve středu trénink paměti nebo 
hraní společenských her, ve čtvrtek individuální cvičení a v pátek kino (promítání filmů 
či pohádek na přání klientů). Kromě toho v Domově sv. Vavřince probíhala canisterapie, 
také nás navštěvovaly děti ze základní školy v Chrastavě, za což patří velký dík paní uči-
telce Markétě Mézlové. 
Od března 2020 jsme byli nuceni zakázat návštěvy a později i omezit styk mezi klienty. 
Byl to těžký čas, který trval až do 25. května 2020. Během této doby se všichni zaměst-
nanci snažili trávit více času s klienty, protože se cítili velmi osamoceni, velmi jim chyběl 
osobní kontakt s rodinou, přáteli a známými. Děkujeme paní Heleně Kačenové a hudební 
skupině Bétel band Jednoty bratrské v Chrastavě za jejich krásná hudební vystoupení, 
která našim klientům též pomohla pozitivně se naladit v době pandemie. 
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V létě jsme opět zahájili všechny aktivity. 
Svým vystoupením naše klienty potěšili 
muzikanti Čenda a Pavlína, kteří pro nás 
vždy připraví krásný hudební zážitek plný 
lidových písniček za doprovodu harmoni-
ky, kytary a kláves. Dále pan Kolomazník 
ze sdružení Penthea přivezl dravce. Klienti 
zhlédli jejich umění lovu, některé si mohli 
pohladit. Navštívili nás tradičně senioři 
z Jablonce nad Nisou a společně jsme opekli 
buřty. S klienty jsme navštívili chrastavské 
muzeum a zhlédli výstavu „Panenky a kočár-
ky našich maminek a babiček“.
Osobní návštěvy u klientů mohly probí-
hat během léta za zvýšených hygienic-
kých opatření (roušky, dezinfekce rukou 
před vstupem, doporučení trávit čas ve 
venkovním prostoru, podepsání čestného 
prohlášení…), ale neomezili jsme ani čas 
ani délku návštěv.       
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Na konci září přišlo opětovné uzavření Domova sv. Vavřince. Pro komunikaci klientů 
s rodinami jsme nabídli možnost skypového připojení. Od listopadu probíhá opakované 
testování zaměstnanců a zpočátku také klientů na přítomnost COVID-19 (antigenní test) 
a zatím jsme všichni negativní. 
Na závěr si dovolím vyjádřit přání slovy dona Bosca (světec 19. stol, zakladatel salesiánů), 
který říkal: „Kousek nebe spraví všechno.“ Přála bych si, aby Domov svatého Vavřince 
byl takovým kouskem nebe pro všechny, kteří naši pomoc potřebují, a ze srdce děkuji 
všem zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům, kteří nám pomáhají tento kousek nebe 
vytvářet. 

Mgr. Věra Smolová, sociální pracovnice 
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Paní Dagmar se narodila roku 1926 v Berouně. Vyrostla spolu se starším bratrem ve vážené rodině 
ředitele vápenky v Loděnici u Berouna. Prožila šťastné dětství v hojnosti materiální i citové. Byla 
milovanou dcerou. Ve škole se dobře učila, hrála na klavír, zpívala a cvičila v Sokole.
Tělocvik a později tanec se jí staly koníčkem. Vystudovala Reálné gymnázium, Obchodní akademii 
a Učitelský ústav. Na každé škole složila maturitu, celkem tedy měla tři maturitní zkoušky. Válka těž-
ce poznamenala její mládí i život její rodiny, otec přišel o dobré zaměstnání, špatná finanční situace 
a velký stres vedl k tomu, že oba rodiče vážně onemocněli. Rodina se přestěhovala do Berouna, kde 
zakoupili malý skromný domek. Paní Dagmar nastoupila do zaměstnání jako učitelka na základní 
škole. Přitom se ještě starala o nemocné rodiče. Po dlouhé známosti se vdala a její manželství bylo 
velmi harmonické. Narodila se jim jediná dcera Dagmar.
Po revoluci v roce 1948 postihl rodinu velmi těžký čas. Manželovi zestátnili celý majetek, byl do 
té doby velkoobchodník. Otec zemřel a matka prodělala několik infarktů. Nemoc a tíživá životní 
situace měla špatný vliv na psychiku matky, která se stala zcela závislá na péči paní Dagmary. Ta se 
o ni starala za spolupráce rodiny 17 let. Nemohla však zůstat s matkou doma, stále pracovala jako 
učitelka na základní škole.
Po smrti matky se celá rodina přestěhovala do Prahy do rodinného domku, který její manžel při 
zaměstnání svépomocí přestavoval. Po předčasné smrti manžela (paní Dagmar bylo 54 let) ještě 
plných 7 let za pomoci své dcery s rodinou nedostavěný dům opravovala. V Praze až do důchodu 
pracovala jako učitelka v mateřské škole.
Těžké životní změny jí dovedly k víře v Ježíše Krista. V 60-ti letech se zapojila do života církve. Stala 
se členkou Křesťanského společenství Praha. Sloužila tam velmi aktivně všude, kde bylo potřeba 
a dům v Praze se stal centrem scházení domácích skupinek a modlitebních shromáždění.
Poznala naplno sílu velké Boží moci, neboť byla několikrát doslova zázračně uzdravena ze závažných 
onemocnění. Získala velké množství nových přátel a její život se celý proměnil. Začalo tak nejlepší 
období jejího života. Díky víře v Boha zakusila konečně opravdovou životní radost, bezpečí a fyzic-
kou obnovu celého těla, neboť doslova zmizely veškeré nemoci, které měla.
Žila šťastně a zcela samostatně uprostřed množství přátel z církve až do 87 let. Potom již potřebovala 
pomoc pečovatelek, které k ní docházely a dcery, která za ní dojížděla   z Liberce. Velkou radostí a zálibou 
jí do poslední chvíle byla péče o zahradu.
V únoru 2018, kdy jí bylo 92 let, si zlomila nohu v krčku a od té doby už nebyla schopna žít ve svém 
domě. Po operaci, několika léčebných a rehabilitačních pobytech (v Thomayerově nemocnici, v Léčeb-
ném a rehabilitačním středisku Chvaly, v Centru zdravotní a sociální péče Pomněnka v Liberci) se uká-
zalo, že již trvale bude potřebovat celodenní péči. Jelikož paní Dagmar toužila být v domově, kde se 
může účastnit bohoslužeb, byla šťastná, že mohla nastoupit do Domova sv. Vavřince v Chrastavě. Zde 
žije dodnes. I přes zdravotní obtíže spojené s velkými fyzickými bolestmi hodnotí paní Dagmar svůj ži-
vot v Domově jako spokojený a příjemný. Pravidelně se účastní aktivit, mezi její oblíbené aktivity patří 
muzikoterapie, protože vždycky ráda zpívala. Čile se zapojuje při tréninku paměti a ráda se podívá na 
pěkný veselý film nebo pohádku. V domově oceňuje především laskavý a trpělivý přístup personálu.

Zapsala dcera paní Dagmar

ŽIVOT PANÍ DAGMAR DOMOVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
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Poslání Domova pro matky s dětmi v tísni
Základním posláním Domovů pro matky s dětmi v tísni je poskytnout přechodné ubytování 
matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které prožívají nepříznivou životní situaci spojenou 
se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.
Nepříznivá sociální situace našich žadatelek je důsledkem jednoho či několika negativních 
sociální jevů. Jedná se zejména o nízké příjmy rodiny, předluženost, nemožnost získat vyhovu-
jící ubytování, sníženou finanční gramotnost či sníženou schopnost orientovat se v požadavcích 
společnosti. Některé žadatelky jsou oběťmi domácího násilí.

HLAVNÍ CÍL DOMOVŮ:
•   soběstačná uživatelka

DÍLČÍ CÍLE DOMOVŮ:
•   uživatelka, která dosáhne základní stabilizace
•   uživatelka, která se orientuje ve vlastních právech a povinnostech
•   uživatelka, která je schopna samostatně řešit svou životní situaci
•   uživatelka, která je schopna samostatně hospodařit s penězi
•   uživatelka, která zajišťuje potřeby dětí, jež má ve své péči
•   uživatelka, která umí využít zdravotní péči pro ochranu svého zdraví a zdraví svých dětí

Sociální práce v Domovech sv. Moniky a sv. Anny
Pomoc azylových domů je poskytována celoročně a nepřetržitě. V roce 2020 jsme v Domově 
sv. Moniky pomohli 19 matkám a 36 dětem a v Domově sv. Anny 15 matkám a 27 dětem.
Při poskytování sociální služby jsme se zaměřovali na individuální potřeby uživatelek. Podle 
nich si uživatelky stanovovaly osobní cíle, které pak s pomocí klíčové pracovnice naplňovaly.

DOMOVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
Domov sv. Anny
Adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
Telefon: 485 108 782, 731 402 507
Email: domovymatekochl@volny.cz
Vedoucí Domova: Mgr. Hana Koubková                            

Domov sv. Moniky
Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 103 964, 731 402 510
Email: domovymatekochl@volny.cz
Vedoucí Domova: Mgr. Hana Koubková
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ROK 2020 V DOMOVECH SV. ANNY A SV. MONIKY
Výroční zpráva je příležitostí k ohlédnutí se za uplynulým rokem. Rok 2020 se zcela vymykal 
tomu, na co jsme dosud byli zvyklí a připravení. Celým světem postupovala pandemie 
covidu, a ani Česká republika jí nebyla ušetřena.
Je samozřejmé, že tyto okolnosti měly velký vliv i na život v našich Domovech. V souladu 
s vyhlašovanými protiepidemickými opatřeními jsme nastavili krizový plán, kterým jsme 
se řídili. Chránili jsme se rouškami našitými mnoha hodnými dárci, dodržovali jsme karan-
ténní opatření při nastěhování nových uživatelek a dezinfikovali vše, co šlo. Prvotní strach 
z šířícího se onemocnění a pocit zodpovědnosti za zachování bezpečí obyvatelů Domovů 
nás také vedl k rozhodnutí neumožnit návrat těm uživatelkám služby, které se rozhodly 
odcestovat za rodinou. Testování totiž nebylo v první polovině roku 2020 nijak běžné a my 
jsme se báli, že se nám tímto způsobem může nákaza do Domovů dostat. Tato situace trva-
la přibližně jeden měsíc a rozhodnutí zůstat na přechodný čas mimo azylové domy učinily 
tři uživatelky, které po celou dobu pobytu mimo Domov měly blokovaný pokoj pouze za 
symbolickou částku.
Život v Domovech byl také zcela jiný. Na jaře a na podzim jsme se nemohli setkávat při 
společných akcích. Ztížila se i individuální práce s uživatelkami služby. Omezení úředních 
hodin institucí a úřadů nás vedlo ke zvolení jiné formy kontaktu, jako je datová schránka, 
telefonická či emailová komunikace.  
S uzavřením škol jsme začali řešit přístup dětí k distanční výuce. Od Technické univerzity 
Liberec jsme dostali tři notebooky, které mohly děti začít využívat. Místa, kde obvykle 
probíhaly společné akce, se proměnila v improvizované učebny.
I přes maximální úsilí v dodržování 
protiepidemických opatření jsme 
se zcela neochránili a koncem roku 
2020 onemocněly 3 pracovnice Do-
movů. Našim uživatelkám a jejich 
dětem se covid naštěstí vyhnul.
Máme za sebou náročný rok, kte-
rý před nás postavil mnohé výzvy. 
Chtěla bych zde vyzdvihnout pra-
covní nasazení týmů obou Domovů. 
Mé kolegyně musely překonat své 
vlastní obavy a věnovaly se uživatel-
kám služby, jak jen bylo možné. Přes 
všechny zmíněné potíže se nám 
v roce 2020 podařilo poskytnout 
službu 34 maminkám a 63 dětem.

Zapsala: Mgr. Hana Koubková
vedoucí sociální pracovnice
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Charitní šatník je službou pro potřebné z Liberce a okolí. Věci z Charitního šatníku jsou určeny 
především občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi - sociálně slabým rodinám a osobám, li-
dem bez domova a podobně. Ti mohou dostat darované věci zdarma za podmínky přinesení 
poukázky na výdej ošacení (vydává soc. odbor MÚ, úřady práce, obecní úřady, pracovníci 
charit případně další neziskové organizace, které pomáhají lidem v tíživé situaci), zahrnující 
seznam věcí, které člověk potřebuje. Poukázka může být vystavena pro jednu osobu, 
ale i pro celé rodiny. Situace s Covid-19 a vládní omezení se nevyhnula ani provozu šatníku. 
O to více se však ukázala jeho potřebnost.  
Mimo ošacení potřebným poskytujeme obuv, ložní prádlo, deky, peřiny, kočárky a potřeby 
pro malé děti i hračky, nádobí. 
Vše lze také zakoupit za symbolickou cenu. Získané finanční prostředky jsou použity na provoz 
šatníku, který zajišťují dvě stálé pracovnice a několik dobrovolnic.
Do šatníku přispívá darováním ošacení mnoho jednotlivců i společností, proto můžeme kli-
entům neustále nabízet kvalitní zboží dle jejich potřeb. Formou sbírek spolupracujeme 
s Církví bratrskou v Liberci, společností Magna, KÚ Libereckého kraje, se společností 
DIMATEX CS spol. s r.o., Rock Point a.s., Funstorm s.r.o. a dalšími. 

Adresa: Švermova 32, 460 10 Liberec - Františkov
Telefon: +420 727 968 190
E-mail: satnikochl@volny.cz

 

CHARITNÍ ŠATNÍK

Přehled poukázek 2020 podle měsíců
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Poukázek
za rok

Podpořených 
osob

Naděje 76 76

Návrat o.p.s. 13 25

Úřad práce Liberec 13 19

Tulipan 1 1

OCHL 42 115

MÚ Chrastava 1 2

Člověk v tísni 124 148

Most k naději 12 12

SM Liberec 29 57

Arciděkanství 10 14

Romodrom 1 2

MÚ Hrádek n. N 3 3

KN Liberec 1 1

Celkem za rok 2020 326 475

Přehled za rok 2020

Přehled poukázek 2020 podle měsíců 
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Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR. Zahájena byla v roce 2000 a Oblastní 
charita Liberec se připojila od roku 2003.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní 
Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. 
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích 
o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Díky obětavosti koledníků a štědrým dárcům se v roce 2020 pod záštitou Oblastní charity 
Liberec vykoledovalo 431 464 Kč. Výtěžek byl použit dle předem schválených záměrů.
Sbírky se účastnilo přes tři sta dobrovolníků, kteří použili přibližně 200 kostýmů a koledovali 
do 100 zapečetěných pokladniček. Z celkového výtěžku bylo 37,28 % v kovových mincích, 
62,72 % v papírových bankovkách a sbírka vážila celkem 72,6 kg.
Děkujeme všem dárcům, kteří koledníkům ochotně otevřeli dveře a přispěli do jejich po-
kladniček. Upřímně si vážíme každého výsledku, každé koruny v kasičce. Stejně tak patří 
naše poděkování všem koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas 
ve prospěch pomoci druhým.
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vykoledovaná 
částka Využití sbírky

Český Dub 19 458       LIRA Liberec - pro děti s kombinovaným postižením, podpora letních 
volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapovaných rodin, zdravotnické 
pomůcky a podpora handicapovaných a potřebných osob

Frýdlant 31 354         Podpora zdravotně postižené dívky

Hrádek nad Nisou 36 562    Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, kompenzační pomůcky pro 
potřebné žáky, podpora zdravotně postižené dívky

Chrastava 22 440    Podpora zdravotně postižené dívky

Jablonec nad Nisou 23 756   Podpora handicapovaných a znevýhodněných osob, pro rodiny s dětmi, 
matky samoživitelky a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením

Krásný Les  14 633 Podpora zdravotně postižené dívky

Kryštofovo Údolí 18 317    Hospic sv. Zdislavy

Kunratice 6 220 Senior z Kunratic v Domově s pečovatelskou službou

Liberec 209 222 Podpora Hospice sv. Zdislavy, projekt „Adopce na dálku“, podpora 
dětí ze sociálně slabých rodin na prázdninových pobytech, preven-
ce patologických jevů u dětí a mládeže, podpora handicapovaných 
znevýhodněných a jinak potřebných osob, mimoškolní aktivity dětí 
a mládeže, podpora Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova po-
kojného stáří a Charitního šatníku

Mníšek 2 736    Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nová Ves 10 607 Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ

Oldřichov v Hájích 2 864 Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Rádlo 22 453 Domovy pro matky s dětmi v tísni

Světlá pod Ještědem 1 175 Podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapo-
vaných rodin, zdravotnické pomůcky a podpora handicapovaných
a potřebných osob

Turnov 1 666 Domovy pro matky s dětmi v tísni

Višňová  8 001   Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Celkem 431 464 Kč

PŘEHLED VÝTĚŽKU TS 2020 A JEHO VYUŽITÍ
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vykoledovaná 
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potřebné žáky, podpora zdravotně postižené dívky
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znevýhodněných a jinak potřebných osob, mimoškolní aktivity dětí 
a mládeže, podpora Domovů pro matky s dětmi v tísni, Domova po-
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Nová Ves 10 607 Potřeby pro děti ze ZŠ a MŠ

Oldřichov v Hájích 2 864 Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Rádlo 22 453 Domovy pro matky s dětmi v tísni

Světlá pod Ještědem 1 175 Podpora letních volnočasových aktivit dětí ze sociálně handicapo-
vaných rodin, zdravotnické pomůcky a podpora handicapovaných
a potřebných osob

Turnov 1 666 Domovy pro matky s dětmi v tísni

Višňová  8 001   Podpora Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Celkem 431 464 Kč

PŘEHLED VÝTĚŽKU TS 2020 A JEHO VYUŽITÍ EKONOMICKÉ INFORMACE ORGANIZACE
Rozvaha ke dni 31.12.2020 v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem 1 693 Vlastní zdroje celkem 2 693
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Jmění celkem 2 817
Software 0 Vlastní jmění 2 817
Dlouhodobý hmotný majetek 4 273 Fondy 0
Pozemky 22 Výsledek hospodaření celkem -124
Stavby 2 186 Účet výsledku hospodaření -124
Samostatné movité věci 2 065 Výsledek hosp. ve schval.řízení 0
Oprávky k DM celkem -2 580 Neuhraz. ztráta minulých let 0
Oprávky ke stavbám -981 Cizí zdroje celkem 2 009
Oprávky k samost.movitým věcem -1 599 Dlouhodobé závazky 162
Krátkodobý majetek celkem 3 009 Ostatní dlouhodobé závazky 162
Pohledávky celkem 257 Krátkodové závazky celkem 1 171
Odběratelé 31 Dodavatelé 92
Poskytnuté provozní zálohy 100 Ostatní závazky z obch. vztahů 0
Pohledávky za zaměstnanci 0 Přijaté zálohy 0
Nároky na dotace a ost. zúčt. se SR 11 Zaměstnanci 0
Jiné pohledávky 115 Ost. závazky vůči zaměstnancům 599
Krátkodobý finanční majetek celkem 2 653 Závazky k institucím SP a ZP 325
Pokladna 72 Ostatní přímé daně 73
Ceniny 80 Dotace a ost. zúčtování se SR 0
Účty v bankách 2 495 Jiné závazky 9
Peníze na cestě 6 Dohadné účty pasivní 73
Jiná aktiva celkem 99 Jiná pasiva celkem 676
Příjmy příštích období 99 Výdaje příštích období 37
Náklady příštích období 0 Výnosy příštích období 639
AKTIVA CELKEM 4 702 PASIVA CELKEM 4 702

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2020 v tis. Kč  (stav za OCHL celkem)

Spotřebované nákupy celkem 1 874 Tržby za vlastní výkony,zboží celkem 5 928
Spotřeba materiálu 1 004 Tržby z prodej vl. výrobků 0
Spotřeba energie 870 Tržby z prodeje služeb 5 928
Služby celkem 1 455 Ostatní výnosy celkem 48
Opravy a udržování 196 Zúčtování fondů 26
Cestovné 1 Úroky 0
Ostatní služby 1 258 Jiné ostatní výnosy 22
Osobní náklady celkem 11 891 Tržby z prodeje majetku celkem 50
Mzdové náklady 9 170 Tržby z prodeje DNHM a HM 50
Zákonné sociální pojištění 2 416 Přijaté příspěvky celkem 909
Zákonné sociální náklady 305 Přijaté příspěvky (dary) 909
Ostatní sociální náklady 0 Provozní dotace celkem 8 675
Daně a poplatky celkem 12 Provozní dotace 8 675
Ostatní daně a poplatky 12
Ostatní náklady celkem 277
Ostatní pokuty a penále 0
Úroky 1
Dar 226
Manka a škody 0
Jiné ostatní náklady 50
Odpisy, prodaný majetek 225
Odpisy DNHM a HM 225
Zůst. cena prod. DNHM a HM 0
Náklady celkem 15 734 Výnosy celkem 15 610
Výsledek hospodaření -124

AKTIVA PASIVA
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VÝŇATEK ZE ZPRÁVY AUDITORA S VÝROKEM
Liberecký kraj

Město Chrastava
Město Hrádek nad Nisou

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mikroregion Frýdlantsko

obec Nová Ves
Statutární město Liberec

Město Železný Brod
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

ŘmK farnost Chrastava
DCH Litoměřice

Charita Česká republika
KNORR - BREMSE ČR s.r.o., Liberec

Ewals Cargo Care spol. s r.o.
Reality budoucnosti s.r.o.

Magna Exteriors & Interiors s.r.o.
Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o.

HELIOS TECHNOLOGIES s.r.o.
DIMATEX CS spol. s r.o.

Rock Point a.s.
Technoindustry s.r.o.

1. Lužická, s.r.o.
Bohdan Pokorný
Václav Vršecký
Václav Bahník
Rudolf Bouda

manželé Maděrovi
Ing. J. Tauchman

Veronika Dostálková
Ing. Renata Beranová
MUDr. Jana Cvejnová

Jan Suchánek
Jiří Novák

Lucie Horáková
Dana Černá

Bohdan Pokorný
Martin Nevečeřal

Technická univerzita v Liberci
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Tříkráloví koledníci
a mnoho dalších…

Z celého srdce děkujeme za poskytnutou pomoc všem výše jmenovaným, všem anonymním dárcům
i všem spolupracovníkům, pomocníkům, dobrovolníkům a přátelům.

V ROCE 2020 NÁS PODPOŘILI:
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www.charitaliberec.cz

Oblastní charita Liberec
Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 1

číslo účtu: 2900623173/2010


